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ÌSLAMÌ KARTA
Almanya Müslümanları
Merkez Konseyi (ZMD) nin
devlet ve toplum ile
ilişkilerinin temel ilkeleri.

Önsöz
Ìslam, Almanya’da yeni, her şeyden önce geçici bir olgu
değildir. Çoğunluğu üçüncü ve dördüncü nesil olmak
üzere Almanya’da 3,2 milyondan fazla Müslüman
yaşamaktadır. Müslümanların büyük kısmı kendilerini
Alman toplumuyla özdeşleştirmektedir ve Almanya’da
sürekli olarak kalacaktır. Almanya, sadece Alman pasaportuna sahip 500 bin Müslüman için vatan olmamıştır.
Bütün Müslümanlar kendilerini ev sahibi ülkede misafir
değil, tam aksine Almanya’nın vatandaşı hissetmektedir.
Büyük bir azınlık olarak ülkedeki Müslümanlar, bu
topluma uyum sağlamak, dini inanç ve yaşayışları
hakkında toplumla diyaloğa girmekle yükümlüdürler.
Toplumu oluşturan çoğunluğun, mevcut hukuk devletinin temellerine, Anayasaya, demokrasiye, çoğulculuğa
ve insan haklarına karşı Müslümanların tavırlarının ne
olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.
Müslümanlar bu konuları sıkça ele almaktadırlar. Buna
rağmen, topluma, kapsamlı, açık ifade edilmiş ve
bağlayıcı bir cevap borçludur. Bu eksiklik, sadece 11
Eylül’den sonra başlayan tartışmalarla ortaya
çıkmamıştır.
3 Şubat 2002 tarihinde yapılan temsilciler toplantısında
oy birliğiyle kabul edilen Ìslam Kartası ile Almanya
Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD), temel konulardaki
pozisyonunu kesin bir şekilde dile getirmek, toplumsalpolitik tartışmaların aydınlanması konusunda katkıda
bulunmak istemektedir.

Dr. Nadeem Elyas
Başkan

Berlin, 20 Şubat 2002
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ÌSLAMÌ KARTA
Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) nin
devlet ve toplum ile ilişkilerinin temel ilkeleri

Ìslam
barış
dinidir

1.

Ìslam, barış ve teslimiyet anlamına gelir. Ìslam, insanın
gönüllü olarak Allah’a teslimiyetle iç ve dış dünyasıyla
huzur bulduğu bir dindir. Tarihi anlamda Ìslam, Yahudilik
ve Hıristiyanlık gibi Ortadoğu’da doğan tek ilâhlı üç
dünya dininden biridir ve ilâhi vahyin devamı olarak bu
dinlerle bir çok ortak yönleri vardır.
Biz, rahman
ve rahim olan
Allah’a inanıyoruz

2.

Müslümanlar, Arap Hıristiyanların da “Allah” diye isimlendirdikleri bir ilâha inanırlar. O, (Hz.) Ìbrahim (a.s.) ve
bütün peygamberlerin ilâhı; tek ve yegane, zamanın ve
mekanın dışında, kendi zâtından mevcut, tüm tanımların
ötesinde, yüce ve heryerde var olan, adil ve rahim ilâh,
kendi kudretinde dünyayı yaratmıştır ve kıyamete, hesap
gününe kadar da var edecektir.
Kuran,
Allah’ın kelamı,
vahyidir

3.

bulunmaktadır. Peygamberin sözleri ve davranış biçimleri “Sünnet”te nakledilir. Her ikisi de (Kur’an ve sünnet)
Ìslam inancının, Ìslam hukukunun ve islami yaşayışın
temellerini oluşturur.

4.

Biz, bir Allah’ın (bütün)
peygamberlerine
inanıyoruz:

Müslümanlar, aralarında (Hz.) Musa (a.s.) ve (Hz.) Ìsa (a.s.)
da olan (Hz.) Muhammed (s.a.v.)’den önce gelen (bütün)
peygamberlere inanırlar. Kur’an’ın, sadece (Hz.) Ìbrahim
(a.s.)’in değil; Allah’ın gönderdiği bütün peygamberlerin,
tek ilâhlı inancın asli hakikatini yeniden tesis ve tescil
ettiğine inanırlar.

5.
6.

Ìnsan, âhirette
hesap
verecektir

Müslümanlar, hür iradeye sahip insanın, kendi
davranışlarından sorumlu olduğuna ve ahirette hesap
vereceğine inanırlar.
Erkek ve kadın
Müslümanların hayat
gayeleri aynıdır

Müslüman erkekler ve kadınlar Allah’ı tanımayı; O’na
ibadet etmeyi ve emirlerine uymayı hayatın gayesi olarak
görürler. Bu, eşitli ğe, hürriyete, adalete, kardeşliğe ve
refaha ulaşmayı sağlar.

Müslümanlar, sonuncusu Batı takvimine göre 7. yüzyılda
son Peygamber (Hz.) Muhammed (s.a.v.) olmak üzere,
Allah’ın peygamberlere defalarca vahiy gönderdiğine
inanırlar. (Hz.) Muhammed (s.a.v.) tarafından açıklanan
bu vahiy, Allah’ın değiştirilmemiş kelâmı olarak Kur’an’da
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Ìslam’ın şartı
beştir

7.

Ìslamın beş temel şartı, Müslümanların temel vazifeleridir: Kelime-i şahadet, günde beş vakit namaz, Ramazan
ayında oruç tutmak, zekat ve hac.

Ìslam aynı zamanda
bir inanç, etik
(ahlâk), sosyal düzen
ve hayat tarzıdır

8.

Ìslam, ne dünyayı reddeden, ne de sadece dünya hayatını
esas alan bir dindir; tam tersine ikisinin orta yoludur.
Allah’a yönelmesi bakımından Müslüman erkek ve kadın
dini temel alır, fakat her iki dünya için de en mükemmelini arar. Bunun için Ìslam, aynı anda hem inanç, hem
ahlak, hem sosyal düzen, hem de hayat tarzıdır. Nerede
olursa olsun, Müslümanlar, günlük hayatlarında aktif
olarak kamu (amme) menfaatine hizmet etmeye ve
dünyadaki erkek ve kadın din kardeşleriyle dayanışma
içinde olmaya çağrılırlar.
Ìslam’da hedef,
zenginliğin
bertaraf edilmesi
değildir

9.

Ìslam’da hedef, zenginli ğin bertaraf edilmesi değil; tam
aksine fakirliğin bertaraf edilmesidir. Ìslam, topluma ve
çevreye karşı sorumlu olan şahsi mülkiyeti korur ve özel
teşebbüsü ve mesuliyeti teşvik eder.
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10.

Ìslam hukuku,
Müslümanları azınlık
olarak bulundukları
mekanda sorumlu tutar

Müslümanlar, herhangi bir ülkede dini vazifelerini yerine
getirebildikleri sürece kalabilirler. Ìslam Hukuku,
Müslümanlara azınlık olarak bulundukları mekanda (diasporada), ilke olarak mahalli hukuk düzenine uymayı
emreder. Bu bağlamda vize (verilmesi), oturum müsadesi
ve vatandaşlığa geçiş, Müslümanların riayet etmeleri
gereken sözleşmeler olarak kabul edilirler.

11.

Müslümanlar, Anayasada
teminat altına alınan
kuvvetler ayrılığına dayalı
hukuk devletini ve demokratik temel düzeni tasvip
ederler

Alman vatandaşı olsun veya olmasın, Almanya
Müslümanları Merkez Konseyi’nde temsil edilen
Müslümanlar, Almanya’nın Anayasa’da teminat altına
alınan kuvvetler ayrılığına dayalı hukuk devletini ve
demokratik temel düzenini, bunlara dahil olarak çok partililiği, kadının aktif ve pasif seçim hakkını ve ayrıca din
hürriyetini tasvip ederler. Bu sebeple dinini değiştirme,
başka bir dine mensup olma veya dinsizlik gibi konuları
(anayasal hak olarak) tanırlar.
Ayrıca Kur’an da dini konularda her türlü şiddeti ve zorlamayı reddetmektedir.

12.

Gayemiz,
bir din devleti
kurmak
değildir

Bizim gayemiz, bir din devleti kurmak değildir. Bilakis:
Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki, devlet ile dinin
âhenk içinde işledi ği sistemi memnuniyetle karşılıyoruz.
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Ìslam öğretisi
ile insan haklarının
özü arasında
uyuşmazlık
yoktur

15.
13.

Kur’an’da belirtilen, Allah tarafından verilen ferdi haklar
ile Batı Ìnsan Hakları Bildirgesi’nin özü arasında
uyuşmazlık yoktur. Devlet gücünün kötüye kullanılması
karşısında ferdin korunmasını müslümanlar da savunuyor. Ìslam hukuku, aynı (eşit) olanın eşit de ğerlendirilmesini emreder ve aynı (eşit) olmayanın farklı de ğerlendirilmesine müsade eder. Ìslam hukukunun mahalli hukuk
düzenini tanıma emri, Alman evlilik, miras ve muhakeme
usulü hukuklarının tanınmasını da içine alır.

Avrupa, musevi-isevi-islâmi
miras ve aydınlanma ile
şekillenmiştir

14.

Avrupa kültürü, klasik Yunan-Roma ile musevi-isevi-islâmi mirası ve aydınlanma ile şekillenmiştir. Önemli ölçüde
Ìslam felsefesi ve medeniyetinden etkilenmiştir. Günümüzdeki
modernlikten postmodernliğe geçişte de Müslümanlar,
krizlerin üstesinden gelinmesinde önemli bir katkı sağlamak istiyorlar. Bunlar arasında Kur’an tarafından tanınan
dini ço ğulculuğun kabul edilmesi, her türlü ırkçılı ğın ve
şovenizmin reddedilmesi ve her türlü bağ˘ımlılı ğı reddeden bir toplumun sağlıklı hayat sürme biçimi yer alıyor.
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Avrupa’da
müslümanlığa has bir
kimliğin geliştirilmesi
zorunluluğu

Kur’an, insanı her zaman muhakeme ve gözleme yeteneğini kullanmaya çağırır. Bu anlamda Ìslam ö ğretisi
aydınlatıcıdır ve din ile bilim arasındaki ciddi ihtilaflardan muaf kalmıştır. Bu ba ğlamda biz, islami kaynakların
asra uygun bir anlayışla yorumlanmasını istiyoruz. Bir
taraftan modern hayatın problemlerini göz önüne
alırken, diğer taraftan da Avrupa’da islami benlik geliştirme gerekliliğini hesap eden yorum şeklini teşvik ediyoruz.

16.

Almanya,
ilgimizin ve
faaliyetlerimizin
merkezidir

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD), esas olarak Almanya dahilinde, hem Ìslamı ve Müslümanları, hem
de Alman toplumunu ilgilendiren konuları ele alır. Bu
arada Ìslam dünyasıyla bağları da ihmal etmek istemez.
Fakat Almanya, mevcut Müslüman halk için sadece
hayatının değil, ilgilerinin ve faaliyetlerinin de merkezi
olmalıdır.
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Şeffaflık, açıklık ve
diyalogla önyargıların
giderilmesi

17.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD),
Müslümanların çoğunluk toplumu ve diğer azınlıklarla
verimli beraberliğini mümkün kılacak bir güven temeli
oluşturmayı, önemli vazifelerinden biri olarak görür.
Buna, önyargıların aydınlatma ve şeffaflıkla giderilmesi,
açıklık ve diyalog dahildir.

Bütün topluma
karşı sorumluyuz

18.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD), toplumun
tamamına karşı kendisini sorumlu hisseder. Toplumun
diğer bütün gruplarıyla ortak hareket ederek, hoşgörü,
etik, çevre ve hayvanları koruma için önemli bir katkıda
bulunmaya gayret sarfeder. Dünyanın her yerindeki insan
hakları ihlallerini kınar ve ayırımcılık, yabancı
düşmanlığı, ırkçılık, cinsiyet ayırımcılığı ve kaba kuvvete
karşı mücadelede ortak hareket etmeye hazır olduğunu
belirtir.
Ìslami kimliği
korumak
suretiyle uyum

19.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD), islami
kimliğin korunması suretiyle Müslüman halkın topluma
uyumu için mücadele eder; lisan öğrenmeyi ve vatandaşlığa
geçişi teşvik eden bütün gayretleri destekler.
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20.

Toplum içinde
Ìslam’a yaraşır
bir hayat tarzı

Bunun dışında Almanya Müslümanları Merkez Konseyi
(ZMD), di ğer bütün islâmi müesseselerle birlikte hareket
ederek, Almanya’da yaşayan Müslümanların Anayasa ve
mevcut yasalar çerçevesinde, onurlu bir hayat tarzı sürmesini mümkün kılmayı kendisine vazife kabul eder.
Buna:
•

Almanca islam din dersinin tesisi,

•

Ìmamların ve Ìslam Din Dersi ö ğretmenlerinin
eğitilmesi için (üniversitelerde) kürsülerin kurulması,

•

Şehir içinde camilerin inşasına izin verilmesi,

•

Ezanın (hoparlörle) sesli okunmasına müsade
edilmesi,

•

Okullarda ve resmi dairelerde islâmi kıyafetlere
saygı gösterilmesi,

•

Medya denetleme kurullarında Müslümanların
yer alması,

•

Anayasa Mahkemesi’nin islâmi usüle göre hayvan
kesimi kararının uygulanması,

•

Müslüman askeri hizmet elemanlarının
çalıştırılması,

•

Sosyal ve tıbbi müesseselerde islâmi hizmet
sunulması,

•

Her iki islâmi bayramın devletin koruması altına
alınması,

•

Müslüman mezarlıklarının ve mezar alanlarının
oluşturulması v. s. dahildir.
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Siyasi
görüşümüz partiler
üstüdür

21.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) parti politikaları açısından tarafsızdır. Oy hakkı bulunan Müslümanlar,
hakları ve hedefleri için en fazla mücadele eden ve Ìslam
için en fazla anlayış gösteren adaylara oy verirler.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD)
Üyeleri ve Kurulları:
Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD)
Almanya’daki islami çatı organizasyonlarından biridir.
Üyeleri arasında anlaşma ve dayanışma zeminini sağlar,
Alman Devleti, idari makamları ve toplumun diğer grupları nezninde diyaloğa girme ve üyelerini temsil etme
vazifesini üstlenmiştir.
Almanya Müslümanları Merkez Konseyinin hedefi, cami
cemaatlerinin, islami derneklerin veya çatı organiyasyonlarının yerine geçmek veya onlarla rekabet etmek de ğildir. Tam aksine, cemiyetteki bir grup olarak, cemaatlerin
müşterek konularda makamlar önünde temsil edilmesini
ve cemaatlere verilmesi gereken zaruri hakların, onların
namına elde edilmesini ister.
Almanya Müslümanları Merkez Konseyinin, aralarında
yüzlerce cami cemaati olan çatı organiyasyonları da
dahil olmak üzere, 19 organizasyon üyesi bulunmaktadır.
Üyeler Almanya’daki müslümanların renkli mozaik görümünü kapsamaktadır: Alman, Türk, Arap, Arnavut,
Bosnalı, Ìranlı v.s. gibi müslümanlar üyesidir.

II. Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD)
nin şu anki üyeleri şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
10

Bundesverband für islamische Tätigkeiten e.V.
Deutsche Muslim-Liga Bonn e.V. (DML Bonn)
Deutsche Muslim-Liga e.V. (DML Hamburg)
Haqqani Trust-Verein für neue deutsche Muslime e.V.
Haus des Islam e.V. (HDI)
Islamische Arbeitsgemeinschaft für Sozial-und
Erziehungsberufe e.V. (IASE)
Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. (IGD)
Islamisches Bildungswerk e.V. (IBW)
Islamische Gemeinschaft in Hamburg (IGH)
Islamische Religionsgemeinschaft Berlin
Islamisches Zentrum Aachen e.V. (IZA)
Islamisches Zentrum Hamburg e.V. (IZH)
Islamisches Zentrum München e.V. (IZM)
Muslimische Studentenvereinigung in
Deutschland e.V. (MSV)
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15.
16.
17.
18.
19.

Union der in Euroipäischen Ländern Arbeitenden
Muslime e.V. (UELAM)
Union der Islamisch Albanischen Zentren
in Deutschland (UIAZD)
Union der Türkisch-islamischen Kulturvereine
in Europa e.V. (ATIB)
Union Muslimischer Studenten Organisation
in Europa e.V. (UMSO)
Vereinigung Islamischer Gemeinden der Bosniaken
in Deutschland e.V. (VIGB)

II. Idare Kurulu:
Başkan: Dr. Nadeem Elyas
1. Başkan Yardımcısı: Muhammad A. Hobohm
2. Başkan Yardımcısı: Ferya Banaz-Yaşar
Genel Sekreter: Dr. Ayyub Axel Köhler
Muhasip: Muhammad Siddiq
III. Danışma Kurulu ve Şeref Üyeleri:
Dr. Ayyub Axel Köhler (Başkan), Köln
Fatima Grimm, Hamburg
Muhammad Aman Hobohm, Bad Honnef
Dr. Murad Wilfried Hofmann, Aschaffenburg
Yussuf Ìslam, London
Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Bonn

IV. Görevliler ve Komisyonlar
1.
Kadınlar Görevlisi
2.
Pedagojik Uzmanlar Grubu
3.
Sosyal Uzmanlar Grubu
4.
Cami Açık Kapı Günü Komisyonu
5.
Ìslami - ilmi Hilal Komisyonu (DIWAN)
6.
Çevre ve Hayvanları Koruma Komisyonu
7.
Medya Komisyonu
8.
Ìnternet Komisyonu
9.
Hukuk Komisyonu
10. Mali Komisyon
11. Merkez Kayıt Yeri
12. Ìslam Dini Dersi Komisyonu (KIRU)
13. Helal Kesim Komisyonu (KIS)
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Almanya Müslümanlari Merkez Konseyi
Central Council of Muslims in Germany
Conseil Supérieur des Musulmans d´Allem.

ZMD Geschäftsstelle
Indestraße 93
D-52249 Eschweiler
Tel.: 0 24 03 / 70 20 75
Fax: 0 24 03 / 70 20 76
e-Mail: sekretariat@zentralrat.de
www.islam.de
Korrespondenz:
Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.
Postfach 1224
D-52232 Eschweiler
Bankverbindung;
Volksbank Odenwald
Kto.-Nr.: 400 79 13
BLZ 508 635 13

Ücreti: 1,- €

